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Vec 

Žiadosť  o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Čadca — Rieka — Nový odberný objekt pre rybné 
hospodárstvo" v k. 4. Čadca — ozndmenie o začati konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania  

Dria 23.03.2021 bola tunajgiemu úradu doručená žiadosť  — Slovenského rybdrskeho zvazu , MO Čadca, ul. Horná 
1108, 022 01 Čadca, IČO 00178209 o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: „ Čadca — Rieka — Nový 
odberný objekt pre rybné hospodárstvo" v k. ú. Čadca na pozemku parcelné Č. CKN 13355/1 (totožnd s parcelou Č. 
CKN 40042/5) v katastrdlnom územf Čadca, podra projektovej dokumentAcie vypracovanej Ing. Milogom Šerým, 
autorizovaným stavebným inžinierom v 08/2019. 

Predmetom navrhovanej stavby je výstavba novdho odberného objektu pre rybnd hospodárstvo na vodnom toku 
Rieka v meste Čadca. Existujúci odberný objekt bol značne zničený po povodniach. Novonavrhovaným odberným 
objektom bude zabezpečený biologický prietok Qbio vo vodnom toku pod odberným objektom, ale i samotný odber 
pre rybné hospodárstvo. 

Stavba bude riegená dodávatersky, výberovým konanfm. Stavebný dozor bude vykonávať  zamestnanec určený pred 
realizáciou stavby. 

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako prfslugný orgán gtátnej správy podra § 5 zákona 
NR SR Č. 525/2003 Z. z. o gtátnej sprdve starostlivosti o životn6 prostredie a o zmene a dopinenf niektorých zákonov, 
orgán gtátnej vodnej správy podra § 61 zákona Č. 364/2004 Z. z. o voddch a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorgfch predpisov (vodný zdkon), ako gpecidlny stavebný úrad podra 
§ 120 zákona Č. 50/1976 Zb. o fizemnom planovanf a stavebnom poriadku (stavebný zakon) Vas týmto o začatf 
konania v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona a v zmysle § 18 ods. 3 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf 
(sprdvny poriadok) v znenf neskorgfch predpisov upovedomuje. 

Vzhradom na to, že tunajgiemu úradu sú dobre zndme pomery staveniska a žiadosť  poskytuje dostataný podklad 
pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona upaťa 
od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. 
1:Jčastnici konania môžu nahliadnuť  do podkladov pre rozhodnutie a uplatriovať  vgetky svoje prdva účastnikov 
konania (predkladať  doklady, pfsomnosti ndvrhy a vyjadrenia) na tunajgom gpeciálnom stavebnom úrade najneskôr 
do 8 dnf odo dňa doručenia tohto oznamenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote ozndmia svoje stanoviska 
aj dotknuté organy gtatnej správy. Ak niektorý z účastnikov konania potrebuje na riadne posúdenie dlhgf čas, prediži 
gpecidlny stavebný úrad na jeho žiadosť  lehotu pred jej uplynutim. Ak fičastnici konania v určenej lehote, alebo 

Telefbn 	 E-mail 	 Internet 	 1č0 

+421414308750 	 oszp.ca@minv.sk 	 00151866 



predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povorovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z Hadiska nimi 
sledovaných zaujmov súhlasia. Na pripomienky a namietky, ktorč  boli a mohli byť  uplatnené v územnom konanf 
alebo pri prerokúvanf Cizemného planu z6ny sa neprihliada. 
V zmysle ustanovenf §§32 a 33 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb. spravnom konanf v platnom znenf bud(' predložené 
doklady, pfsomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre vydanie rozhodnutia o povoleni vodnej stavby a možno sa 
s nimi oboznamiť  v lehote 8 drif odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhligky podra § 26 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konanf a § 73 ods. 6 
zákona Č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

Oznámenie o začatf konania a upustenie od fistneho pojednavania a miestneho zisťovania musi byť  vyvesené po 
dobu 15 drif na úradnej tabuli mesta čadca a na fradnej tabuli a webovom sfdle tunajgieho úradu. 

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:  

Palatka a popis: 

Ing. Viera Jurogková 

vedúci odboru 

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky 
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